
Hvordan får vi et bærekraftig og 
konkurransedyktig reiseliv? 

Agnes Árnadóttir



Espen

Árni

Agnes

Hvem er vi? 



Fra lite fiskevær på Island til Tromsø (via 

Oslo & Brussel)



Store utfordringer (men også
muligheter)



Og større vil de bli 





Har vi noe valg?



Grønn omstilling og bærekraft er ikke bare moteord



BÆREKRAFTIG = KONKURRANSEDYKTIG

Tredelt bunnlinje handler om: 

- Sosialt (People) 

- Økonomi (Profit)

- Klima og Miljø (Planet)

Fordi vi har ikke noe valg



Bærekraft i Brim Explorer

Klima og miljø: 

• Elektrisk fremdrift med reduserte utslipp 

• Stillegående fremdrift av hensyn til dyreliv

• Miljømerking og innkjøp – i prosess med miljøfyrtårnet

• Avfallshåndtering 

• Klimaregnskap og karbonutjevning

Sosialt: 

• Lokal rekruttering av mannskap 

• God personalpolitikk og faste ansettelser som hovedregel

• Lokale partnere på innkjøp (mat, drikke mm.)

• Formidling av kunnskap og økt bevisstgjøring 

• Kvalitet på produktene – fornøyde gjester

Økonomi:

• Sunn økonomi med forutsigbar likviditet og gode marginer

• Etikk og lovverk

• Strategi, vekstmuligheter og videre Innovasjon



Norsk reiseliv har alle 
forutsetninger til å bli best på 
bærekraft og dermed også en 

konkurransedyktig sektor



I tillegg til den triple bunnlinjen trenger reiselivsnæringen: 

• Å bli tatt seriøst som en av Norges viktigste næringer 

• Politisk retning og representasjon: Reiseliv bør være et eget 

ansvarsområde i departementet, med en klar politisk føring 

hvor næringen skal og hvordan den skal komme dit

• Forutsigbare rammer og regelverk 

• Tilrettelegging i form av forbedret infrastruktur og 

brukervennlige i offentlige tjenester

• Tilsynsmyndigheter som aktivt bidrar og tilrettelegger for 

grønn omstilling

Innovasjon, nytenking og overgang til grønt skifte krever at det 

tenkes utenfor boksen - både fra myndighetene og andre 

aktører.



April 2019



Oktober 2019





Tre destinasjoner

8 ulike produkter 

+ charter og 
spesialturer



Tilpasset design



Service og kvalitet



Mat = kulturarv



Opplevelse for alle sanser







Reiseliv bør være et eget ansvarsområde i 
departementet, med en klar politisk føring for hva 
regjeringen vil oppnå, og følgende tilrettelegging for 
denne viktige og voksende næringen. 

Vi ønsker klare prioriteringer og mener at det 
politiske ansvaret og mandatet burde tildeles en 
egen representant i statsforvaltningen. Aller helst 
ved egen minister for Reiseliv, og i det minste ved 
Statssekretær med ansvar for næringen.

Vår oppfordring til Næringsministeren: 




